
školní skupiny, technicky zaměřené skupiny a nevidomé. 
Rezervace a další informace na tel. +420 326 8 31134, 
31137, e-mail: muzeum@skoda-auto.cz. Online rezervace 
na muzeum.skoda-auto.cz/prohlidky.

CAFÉ/RESTAURANT VÁCLAV 

Navštivte v budově ŠKODA Muzea Café/Restaurant 
VÁCLAV provozovaný cateringovou společností Zátiší 
group. VÁCLAV hostům nabízí kvalitní pokrmy a nápoje, 
příjemnou atmosféru a moderní prostředí obklopené 
historickým okolím. Otevřeno denně od 9:00 do 17:00 
hodin a před každou akcí. Rezervace na tel. 326 831 243.

16. – 20. 3. – TÝDEN STAROČESKÉ 
KUCHYNĚ
V měsíci březnu můžete ochutnat pokrmy staročeské 
kuchyně: škvarkové placky se zelím a uzeným, bramborové 
škubánky s mákem či placky s povidly a tvarohem.

19. 3. – SOUBOJ ŠÉFKUCHAŘŮ 2020
Chystáme pro vás zcela první jarní souboj šéfkuchařů. Proti 
sobě se utkají a kuchařské umění předvedou: šéfkuchař 
hotelu Chateau Mcely Honza Štěrba a šéfkuchař pražské 
restaurace Mlýnec Vladimír Vaníček. Přijďte ohodnotit 
jejich výkony do Café/Restaurantu VÁCLAV ve ŠKODA 
Muzeu.  Začátek v 19:00. Cena vstupenky je 899,- Kč za 
osobu. V ceně je zahrnuto menu o 8 degustačních chodech. 
Rezervace a prodej vstupenek na tel. +420 731 156 610, 
+420 326 831 243, e-mail: milan.padour@zatisigroup.cz.

RODNÝ DŮM FERDINANDA 
PORSCHEHO

Zveme vás do Vratislavic nad Nisou na prohlídku nově 
zrekonstruovaného domu, ve kterém se v roce 1875 narodil 
Ferdinand Porsche, automobilový konstruktér a tvůrce 
vozu Volkswagen. Na autentickém místě jsou představeny 
zásadní momenty vývoje inženýrského a konstrukčního 
umění, jehož součástí je životní dílo Ferdinanda Porscheho. 
Expozici je možné si prohlédnout individuálně pomocí na 
místě zapůjčených iPadů. V případě návštěvy skupiny nad 
20 osob doporučujeme nás kontaktovat s předstihem. 
Návštěvníci muzea se mohou před prohlídkou expozice či 

po ní občerstvit v kavárně, k dispozici je i malý obchod.
Otevírací doba: pá–ne, 9:00–17:00 hodin, 31. 12. do 14:00 
hodin. Zavřeno 24., 25., 26. 12. a 1. 1. Mimo otevírací dobu 
je návštěva možná po předchozí dohodě. 

Adresa: Tanvaldská 38, 463 11 Liberec – Vratislavice nad 
Nisou. 

Kontakt: tel.: +420 326 832 028, 

e-mail: vratislavice@skoda-auto.cz, 
www.rodnydumporsche.cz. Info mimo otvírací dobu 
na tel.: +420 326 832 038.

4. 3. – KŘIŽOVATKY TECHNIKY: 
GARÁŽE – ARCHITEKTONICKÉ SKVOSTY
O jedinečných architektonických skvostech v podobě 
garáží, které jsou neodmyslitelnou součástí historie 
motorismu, povypráví Jaroslav Zeman. Garáže 
představovaly zcela nový a svébytný stavební typ určený 
nejen k parkování, ale obsahující zpravidla i doplňkové 
služby. Mnohé z těchto unikátních staveb lze nalézt v 
severních Čechách, které díky rozvinutému průmyslu 
historicky patřily k nejvíce motorizovaným oblastem u 
nás. Před začátkem přednášky můžete shlédnout expozici 
Rodného domu Ferdinanda Porscheho či se občerstvit v 
kavárně. Otevřeno od 16:30. Začátek přednášky v 17:30, 
vstup zdarma, bez předchozí rezervace.

Využijte možnosti zakoupit kombinovanou vstupenku 
Rodný dům F. Porscheho & ŠKODA Muzeum za zvýhodněnou 
cenu. Více informací na www.rodnydumporsche.cz.

ŠKODA
MUZEUM
Program kulturních akcí a výstav

Březen 2020

Změna programu vyhrazena!

ŠKODA Muzeum
tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav
T: 326 8 32038 
E-mail: muzeum@skoda-auto.cz 
muzeum.skoda-auto.cz
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3. 3. – DIASHOW MARTINA LOEWA: 
KALIFORNIE – ZLATÝ STÁT USA
Národní parky i velkoměsta amerického západu.  
Z Hollywoodu do pouští Joshua Tree s roztodivnými 
kaktusy i do hor Sierra Nevady k obrovitým sekvojím. 
Ze San Franciska do Yosemitského parku, k mohutným 
vodopádům a impozantním žulovým masivům. Více na 
www.promitani.cz. Sál L&K Forum, od 19:00. Vstupné 
160,- Kč. 

24. 3. – VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Přijměte pozvání na tvořivé odpoledne pro děti, které 
bude probíhat ve znamení jara a Velikonoc. Vhodné pro 
předškolní i školní děti, rodiče vítáni. Salonek Kolowrat, od 
16 do 18 hod. Vstupné 50,- Kč, nutná rezervace na tel. 326 
8 32038. 

24. 3. – NEOBYČEJNÉ PŘÍBĚHY: 
CESTA NA VRCHOL (1925 – 1945)
V roce 1925 došlo ke spojení plzeňského koncernu Škoda 
s mladoboleslavskou automobilkou Laurin&Klement. 
Tato fúze znamenala modernizaci výrobních kapacit, 
zvýšení efektivity práce a nové možnosti rozvoje. Moderní 
produktová řada automobilů dostala značku ŠKODA 
na vrchol. Přerod v moderního výrobce automobilů 
přiblíží publicista Jan Tuček. Sál L&K Fórum, od 17:30.  
Vstup volný. Před přednáškou je možné shlédnout expozici 
ŠKODA Muzea.

31. 3. – JAROSLAV SVĚCENÝ: 
VE ZNAMENÍ TANGA
Koncert houslového virtuosa Jaroslava Svěceného  
a jednoho z nejlepších českých akordeonistů Ladislava 
Horáka, profesora Pražské konzervatoře. V hudebním 
programu zazní strhující jižanské rytmy a emotivní hudba 
argentinského hudebního mága Astora Piazzolly a dalších 
skladatelů. Sál L&K Forum, od 19:00. Vstupné 300,- Kč. 
Držitelé ZTP 50% sleva. Zahájení předprodeje 10.12. 

31. 3. – JAROSLAV SVĚCENÝ: 
TAJEMNÉ HOUSLIČKY
Tento pořad je součástí projektu Jaroslava Svěceného pod 
souhrnným názvem Violino a je určen žákům 2. stupně ZŠ  
a studentům SŠ. Interaktivní  program Jaroslava 
Svěceného zavede mladé posluchače do tajuplné historie 
houslí. Strhne je svým vyprávěním, představí jim 300 let 
staré nástroje pocházející ze slavné italské Cremony, Paříže  
a dalších lokalit. Na tyto houslařské klenoty zahraje ukázky 
z hudby Antonia Vivaldiho, J. S. Bacha, Nicola Paganiniho, 
ale i své vlastní skladby. Jaroslav Svěcený je také soudním 
znalcem v oboru smyčcových hudebních nástrojů, řadu let 
moderoval pořady v Českém rozhlase a dokáže mladým 
posluchačům poutavou formou zodpovědět, co je zajímá. 
Jaké jsou nejstarší housle, jak se jmenují ti, kteří je už před 
staletími vyrobili v té nejvyšší kvalitě? Kolik takové nástroje 
stojí? Jak je možné, že vydrží tak dlouho v perfektním 
stavu? Co všechno se dá na housle zahrát? Jedna otázka  
a odpověď bude „stíhat“ druhou...  Sál L&K Forum, od 
10:00. Délka programu: cca 70 min. Vstupné 140,- Kč, 
pedagogický doprovod zdarma. Rezervace vstupenek 
a bližší informace: Martina Vlčková, tel. 602 264 812, 
martina@hudebnidilny-mb.cz.

PŘIPRAVUJEME 
3. 4. – DIASHOW MARTINA LOEWA: 
JAPONSKO
Dobrodružný příběh cesty do Země vycházejícího slunce. 
Úžasné fotografie, poutavé vyprávění i autentické filmové 
záběry: pulzující velkoměsta i posvátný klid japonských 
zahrad. Vlaky svištící tryskovou rychlostí i chrámy, kde se 
čas zastavil již před staletími. Více na www.promitani.cz. 
Sál L&K Forum, od 19:00. Vstupné 160,- Kč. 

4. 4. – STO ZVÍŘAT (30!)
Kapela Sto zvířat letos slaví neuvěřitelných 30 let existence 
na hudební scéně. Mladá Boleslav se stane součástí této 
skvělé oslavy během jarní tour. Skupina vznikla krátce po 
sametové revoluci v roce 1990 jako projekt Jana Kaliny 
(bicí, zpěv, autor hudby) a Tomáše Belka (tenorsaxofon, 
texty), kteří právě přišli z vojny a oslovili zpěvačku Janu 
Jelínkovou, která je dodnes tváří a ozdobou Zvířecí party. 
Kapela se vzápětí stala průkopníky SKA stylu, u nás do 
té doby nepříliš známého hudebního žánru, vycházejícího 
z jamajských tanečních rytmů. Od té doby kapela ušla  

vrámci žánrů dlouhou cestu lemovanou rocksteady, 
reggae, swingem i rockem. Sto zvířat má za sebou více jak 
2300  koncertů a festivalů v Čechách i zahraničí. Během 
své třicetileté existence vydala Zvířata  řadu alb a klipů.   
Ze Sto zvířat se postupem let stala jistota českých 
rockových klubů a jako jedna z našich nemnoha kapel 
se pravidelně účastní všech velkých letních festivalů. 
Nečekejte tedy až do léta, u nás je uslyšíte již v dubnu! Sál 
L&K Fórum, koncert ke stání. Vstupné 290,- Kč, na místě 
350,- Kč.

23. 4. –  DASHA & BIG BAND RELAX 
PŘEMYSLA VLASTY
Přijměte pozvání na setkání, kde čas nehraje roli, protože 
klasika nestárne! Koncert k 25. výročí založení orchestru, 
který si během své existence vybudoval pevné místo 
na domácí hudební scéně. Jako hosté vystoupí Dasha  
a Kateřina Brožová. Sál L&K Fórum, od 19:00. Vstupné 
320,- Kč.

28. 5. – VOJTĚCH DYK: D.Y.K. TOUR 2020
V New Yorku, s prvotřídními hudebníky a muzikantskou 
svobodou v zádech, vznikalo nové album D.Y.K. zpěváka 
Vojtěcha Dyka. Spolu s americkou kapelou chystá  
v České republice sedm jedinečných  koncertů – první  se 
bude konat ve ŠKODA Muzeu. Sál L&K Forum, od 20:00. 
Vstupné 1190,- Kč. Držitelé ZTP 50% sleva. Předprodej na 
recepci muzea a v síti Ticketstream.

Předprodej vstupenek na pokladně ŠKODA Muzea 
denně od 9:00 do 17:00 hodin a v síti Ticketmaster.

Před začátkem každé akce se můžete občerstvit v Café/
Restaurantu VÁCLAV a prohlédnout si expozici ŠKODA 
Muzea.

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY

ZLATÁ DVACÁTÁ – NA CESTĚ K MODERNÍ 
AUTOMOBILCE
Efektivní pásová výroba automobilů má v Mladé Boleslavi 
devadesátiletou tradici. Z nové továrny začaly vyjíždět 
moderní, kvalitní a pohledné automobily pro každého 
– od „lidovky“ ŠKODA 422 přes zástupce střední třídy 

ŠKODA 430 po luxusní šesti- a osmiválcové modely  
s vlajkovou lodí ŠKODA 860. Strhující příběh budování 
nejmodernějšího výrobního závodu v Československu  
a představení milníků ve vývoji prvorepublikových vozů  
s okřídleným šípem přináší nová výstava ve ŠKODA Muzeu, 
přístupná veřejnosti od 15. ledna do 26. dubna 2020.

DAVID ČERNÝ: ČESKÝ BETLÉM 
Ojedinělá výstava bronzových plastik výtvarníka Davida 
Černého představuje scénické obrazy českých dějin  
a kultury. Svou formou detailního zpracování jednotlivých 
postav plastiky připomínají tradiční betlém. Soubor 
byl vytvořen pro Autostadt (Wolfsburg, Německo)  
u příležitosti výstavy EXP0 2000. Český umělec David 
Černý je znám především jako tvůrce figurativních soch 
pro veřejný prostor. Mezi jeho díla patří Růžový tank, 
Miminka na Žižkovské věži, Entropa apod. Po předchozí 
domluvě na tel. 326 831 134 jsou možné komentované 
prohlídky pro ZŠ a SŠ v rámci hodin dějepisu.

Všechny krátkodobé výstavy jsou přístupné v rámci 
běžného vstupného do muzea. Využijte možnosti zakoupit 
celoroční vstupenky do expozic ŠKODA Muzea za 
zvýhodněnou cenu 280,- Kč. 

STÁLÁ EXPOZICE

Expozice je rozdělena do tří tematických oblastí – 
Tradice, Evoluce a Preciznost. V tematické oblasti 
Tradice jsou přiblíženy hodnoty značky ŠKODA – Hrdost, 
Každodenní využitelnost a Výzvy symbolizované třemi 
páry vozů. Bustami obou zakladatelů firmy začíná Evoluce. 
Dominuje jí chronologická řada po sobě jdoucích milníků 
automobilového vývoje. Okruh Preciznost představuje 
vozy v různých stádiích renovace – od nálezového stavu 
až po „klenot“. Proces výroby současných vozů lze vidět  
v panoramatickém kině. 

PROHLÍDKY EXPOZICE A VÝROBNÍCH 
PROVOZŮ 
Nabízíme komentované prohlídky expozice ŠKODA 
Muzea a prohlídky výrobních provozů společnosti ŠKODA 
AUTO s průvodcem. Dále zajišťujeme exkurze do ŠKODA 
Parts Centra, Vzdělávacího centra Na Karmeli a výrobního 
závodu ve Vrchlabí a Kvasinách. Speciální prohlídky pro 


